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I. Justificarea proiectului :
Orice tip de activitate extraşcolară corect implementată într-o organizaţie şcolară porneşte de la
necesitatea optimizării procesului de învăţământ. Deşi organizarea Balului Bobocilor ţine de educaţia
nonformală, nu se poate detaşa de celelalte tipuri de educaţie (formală şi informală), motiv pentru care ele
se articulează, generând câştig şcolii şi culturii sale organizaţionale.
Concursurile şi activităţile de factură sunt cu atât mai necesare cu cât, tot mai des, se remarcă şi se
vorbeşte despre nevoia de deschidere a elevului către aspecte cât mai diverse ale lumii în care traieşte. De
multe ori, elevii care nu excelează la orele de curs obligatorii vor dovedi altfel de calităţi şi se vor implica
mai eficient în astfel de acţiuni. De aceea, concursul şi spectacolul pot deveni mijloace de afirmare şi chiar
motivare a elevilor pentru tot ce înseamnă educaţie susţinută de şcoală.
II. Scopul proiectului:
 organizarea Balului Bobocilor sub formă de concurs și spectacol şcolar, în vederea formării
competenţelor specifice domeniilor extraşcolare şi definirea talentelor, aptitudinilor de tip artistic.
III. Obiectivele proiectului :
 valorificarea potenţialului artistic, estetic, psihic şi fizic pentru sprijinirea dezvoltării armonioase a
personalităţii individuale şi pentru definirea spiritului de echipă;
 integrarea elevilor în viaţa socială şi formarea unui comportament civilizat;
 completarea lacunelor din cadrul strict al activităţilor şcolare formale cu aptitudini specifice
activităţilor extraşcolare;
 îmbunătăţirea imaginii şcolii în cadrul comunităţii locale.
IV. Echipa de proiect :
 Director - supervizează activitatea;
 Coordonatori proiect (stabilesc, comunică sarcinile şi scopurile, monitorizează şi evaluează
activităţile, stabilesc relaţiile cu partenerii educaţionali);
 diriginții claselor a IX-a popularizează proiectul în rândul grupurilor – ţintă în vederea
participării la preselecţii, la repetiţii, la spectacolul propriu-zis;
 dirigintele clasei a XII-a A popularizează proiectul în rândul elevilor de clasa a IX a,
organizează elevii în vederea participării la repetiţii, la spectacolul propriu-zis, organizează
grupele de elevi care răspund de realizarea decorului, de biletele de bal, de momentul de
dans al bobocilor, slabilește contacte şi facilitează semnarea contractelor de sponsorizare cu
posibili parteneri;

 Consilier școlar – sprijină activitatea diriginților si a profesorului documentarist în
organizarea momentelor artistice, a probelor pentru bal, îndrumă și sprijină elevii în
pregătirea prezentării perechilor, stabilește contacte și facilitează organizarea momentului
artistic ;
 Profesor documentarist – organizează probele pentru bal, sprijină elevii în alegerea
momentelor artistice, realizează decorul împreună cu echipa de elevi din a XII A, editează
afișul, diplomele, invitațiile pentru bal , se ocupă de popularizarea activității în presă, siteul școlii, facebook.
V. Grupul ţintă :
 elevii Liceului ,,Dimitrie Cantemir” Darabani, profesori, părinți, invitați în calitate de spectatori.
VI. Resurse :
a) Resurse materiale :
Resurse existente:
- spatiul de desfăşurare a repetiţiilor: săli de clasă, sala de
sport,CDI;
- laptop, sistem audio, aparat foto, cameră de filmat;
- materiale video ;
- materiale de promovare :afişe, pliante, invitații;
- mediatizare : facebook, postul local ,,Dărăbăneni.ro”,
comunicare orală.
Resurse necesare:
- premii pentru participantii la concursul ,,Balul bobocilor”
(produse,flori, ciocolată, statuete, panglici, diademă și
diplome);
- birotică :hârtie, marker, afișe, carton etc.
- accesorii vestimentație ;
- decor și vestimentație prezentatori.
b) Resurse temporale:
 durata de desfăşurare a proiectului este de 2 săptămâni ( 1 - 12 octombrie 2018 ), din care o
singură zi înseamnă derularea concursului - spectacol ,,Balul Bobocilor”, restul perioadei fiind
destinată pregătirii, valorificării şi evaluării proiectului.
Sponsori :
- Primăria Orașului Darabani;
- Casa Andrei;
- Librăriile Andronache;
- Office IT;
- Market Non Stop;

-Sănduleac Amalia Elena;
-Strugaru Stelică;
-Teioșanu Dan.
VII. Planul operaţional de acţiune - planul sintetic de realizare a proiectului
1. Identificarea şi organizarea grupului - ţintă.
Informarea elevilor
Atragerea grupului ţintă
Selectarea elevilor
01 - 10.10
Evaluarea iniţială
2. Pregătirea activităţii
Elaborarea programului educativ
Recrutarea colaboratorilor şi a sponsorilor
Elaborarea programului de repetiţii şi pregătirea propriu-zisă
Strângerea fondurilor
Avizarea utilizării fondurilor şi a materialelor
10 - 12.10
Achiziţionarea necesarului de materiale şi valorificarea acestuia
Evaluare intermediară.
3. Desfăşurarea propriu-zisă a activităţii
Lansarea proiectului - 10.10
Realizarea propriu-zisă a activităţilor propuse de proiect - 12.10
4. Valorificarea activităţii
Înregistrarea activităţilor pe suport electronic
Întocmirea unor albume de fotografii.
12-15.10
Publicarea unor articole referitoare la desfăşurarea şi rezultatele proiectului
în presa locală.
5. Evaluarea activităţii
Monitorizarea activităţii - 01 - 10.10
Autoevaluarea periodică - 10 - 12.10

Evaluarea finală
6. Întocmirea raportului final de evaluare

12 - 15.10

VIII. Descrierea activităţii

În cadrul primei probe, elevii s-au prezentat reciproc urmând ca juriul să puncteze
creativitatea și exprimarea acestora.
La cea de a doua probă, numită ,,Ghicește melodia!”, fiecare pereche a extras două numere
ce corespund unor melodii specifice anilor '80, pe care le-au ascultat iar la sfârșit, a trebuit să
ghicească numele acestora. Pentru două piese ghicite corect, echipa a primit 5 puncte, pentru o
singură piesă, 3 puncte, iar în nefericitul caz în care participanții nu au ghicit nicio melodie, au
primit doar 1 punct. Pentru un moment de respiro, eleva Avasiloaei Sorina a interpretat câteva
melodii populare.
Proba de cultură generală a fost cea care i-a pus în dificultate pe concurenți, însă, o parte
dintre ei s-a descurcat bine. Întrebările și răspunsurile au fost proiectate pe ecranul amenajat cu
acest scop. Cel care a ridicat sala în picioare a fost dansatorul și coregraful în cadrul ,,Sons of
Kingdom Dance Camp”, Tataru Cosmin.
În cadrul următoarei probe, fiecare echipă a primit câte zece bile de ping pong, care
trebuiau introduse, prin aruncare, în pahare. Numărul bilelor introduse a reprezentat punctajul
fiecărei perechi. Un program muzical a fost prezentat și de elevii Roșu Robert și Guceanu Denis.
Cea de a cincea probă a constat în vizionarea unor secvențe de film apărut în anii '80.
Concurenții au extras un număr la întâmplare și au denumit filmul din care a fost extrasă secvența.
Abilitățile de dans ale concurenților au fost verificate în cadrul celei de a șasea probe.
Diana Crețu a oferit un nou moment muzical spre plăcerea tuturor.
Ultima probă a fost cea de ghicire a cinci obiecte descrise de partener. Obiectele au apărut
pe ecran fără ca cel ce a trebuit să răspundă să-l fi văzut.Timpul acordat a fost de 20 de secunde.
Fiecare obiect ghicit corect a valorat un punct, iar folosirea oricărui obiect din listă a condus la
anularea punctului.
Toți participanții au fost prezentași pe pagina de facebook a evenimentului, iar spectatorii
au avut patru zile la dispoziție pentru a-i încuraja și a vota Miss și Mister Popularitate.
La sfârșitul concursului, toți concurenții au primit premii de participare, iar Miss și Mister,
flori și alte cadouri.

IX. Evaluarea activităţii
a) evaluare iniţială: evaluarea unei analize de nevoi privind implementarea unor acţiuni de realizare a
educaţiei artistice , prin activităţi extracurriculare.
b) evaluare pe parcurs: se va evalua modul de desfăşurare a activităţilor, corelarea lor cu obiectivele
propuse, eficienţa utilizării resurselor alocate fiecărei activităţi, respectarea termenelor, gradul de
implicare al resurselor umane ( elevi, cadre didactice şi părinţi).
c) evaluare finală: se va evalua impactul proiectului asupra elevilor, se vor evalua rezultatele şi produsele
obţinute prin derularea proiectului.(feed-bak profesori-elevi-părinți).
X. Popularizarea activităţii
 Articol pe site - ul local ,,Dărăbăneni.ro”;
 Filmări ;
 Poze;

